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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľ usmernenia 

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30 (ďalej len „výzva“) je reflektovať na 
pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, a to: 

- zavedením alternatívy pre žiadateľov preukazovať vybrané podmienky poskytnutia príspevku na 
základe hospodárskych výsledkov za niektorý z posledných dvoch rokov, ktoré predchádzajú roku 
predloženia ŽoNFP. Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu môžu negatívne dopady 
ochorenia COVID-19 ovplyvniť hospodárske výsledky rôznych účtovných období. 

- zavedením možnosti predĺžiť lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP počas trvania 
mimoriadnej situácie na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadateľa v dôsledku obmedzeného 
fungovania orgánov verejnej správy. 

Zároveň je cieľom tohto usmernenia upraviť postupy pri dopĺňaní chýbajúcich náležitostí ŽoNFP 
súvisiace s predkladaním doplneného formuláru ŽoNFP a spôsob komunikácie s kontaktnou osobou 
žiadateľa pri doručovaní písomností a informácií v rámci konania o žiadosti.  

 

Právny základ 

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“). 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

Popis a zdôvodnenie zmeny  

Úpravy vyplývajúce z usmernenia č. 1 boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy: 

▪ V texte výzvy:  

- v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Právna forma sa jedna z podmienok, ktoré musí 
žiadateľ splniť na to, aby bola daná podmienka poskytnutia príspevku vyhodnotená ako 
splnená, upravuje takto:  

o pôvodné znenie:  

ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou  za ukončené 
účtovné obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v 
hospodárskom roku 2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov,  

o upravené znenie:  

ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za: 
- ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov 

a ktoré je zároveň bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola 
predložená ŽoNFP, 

alebo 

- ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov 
a ktoré je zároveň bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu podľa 
predchádzajúcej odrážky. 
 

Zároveň sa dopĺňajú nasledovné poznámky pod čiarou: 
Poznámka pod čiarou č. 20 v znení: „Žiadateľ si musí vybrať jedno z uvedených účtovných 
období a následne vychádzať z neho pri všetkých podmienkach poskytnutia príspevku, pri 
ktorých sa splnenie overuje na základe údajov zo schválenej účtovnej závierky (s výnimkou 
posudzovania splnenia veľkostnej kategórie žiadateľa/prijímateľa, ktorej posúdenie bude 
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prebiehať zo strany poskytovateľa k momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP)“. 
Poznámka pod čiarou č. 21 v znení: „Príklad: V prípade, ak žiadateľ predloží ŽoNFP v roku 
2021, za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa považuje účtovné obdobie za rok 
2020, pričom toto účtovné obdobie nesmie byť účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov. 
Uvedené platí v prípade, že účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym rokom. V prípade 
hospodárskeho roku sa postupuje obdobne.“. 
Poznámka pod čiarou č. 22 v znení: „Príklad: V prípade, ak žiadateľ predloží ŽoNFP v roku 
2021, za účtovné obdobie, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu podľa 
predchádzajúcej odrážky, sa považuje účtovné obdobie za rok 2019, pričom toto účtovné 
obdobie nesmie byť účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov. Uvedené platí v prípade, že 
účtovné obdobie je zhodné s kalendárnym rokom. V prípade hospodárskeho roku sa postupuje 
obdobne“. 

 
- v rámci podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a 

nenachádza sa v nepriaznivej finančnej situácii sa v nadväznosti na úpravu vykonanú v rámci 
podmienky poskytnutia príspevku - Právna forma upravujú texty popisu výpočtu príslušných 
ekonomických ukazovateľov (Index bonity, Obrátka celkového majetku z tržieb a Podiel hodnoty 
celkového majetku podniku a výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa); 

Zdôvodnenie: Dôvodom úpravy predmetných podmienok poskytnutia príspevku bola snaha 
poskytovateľa umožniť žiadateľom preukazovať vybrané podmienky poskytnutia príspevku na základe 
hospodárskych výsledkov za niektorý z posledných dvoch rokov, ktoré predchádzajú roku predloženia 
ŽoNFP, a to vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v dôsledku ktorej môžu negatívne dopady 
ochorenia COVID-19 ovplyvniť hospodárske výsledky rôznych účtovných období.   

V prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:  

- sa v nadväznosti na úpravu výzvy upravujú texty v rámci popisu povinnej prílohy č. 4 ŽoNFP – 
Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa a povinnej prílohy č. 3 ŽoNFP - Účtovná závierka 
týkajúce sa relevantnosti účtovného obdobia, za ktoré musia žiadatelia disponovať schválenou 
účtovnou závierkou za účelom overenie príslušných podmienok poskytnutia príspevku. 

- sa v časti 5.1.2 Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku upravuje text súvisiaci 
s možnosťou predĺženia lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP počas trvania 
mimoriadnej situácie. 

- sa v časti 5.1.2 Administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku upravuje text súvisiaci 
s postupom žiadateľa pri predkladaní doplneného formuláru ŽoNFP.  

Zároveň boli v texte príručky vykonané úpravy súvisiace so zlepšením zrozumiteľnosti danej prílohy 
výzvy. 

 

Zdôvodnenie: Dôvodom úprav bolo zosúladenie prílohy výzvy so zmenou vykonanou v texte výzvy, 
ako aj zjednodušenie predkladania doplnených údajov zo strany žiadateľov a zároveň zvýšenie ich 
informovanosti v súvislosti s postupom poskytovateľ počas trvania mimoriadnej situácie. 

▪ V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP - vo formulári prílohy č. 4 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej 
situácie žiadateľa:  

- sa v nadväznosti na úpravu vykonanú vo výzve v rámci podmienky poskytnutia príspevku - 
Právna forma upravuje relevantnosť účtovného obdobia, za ktoré žiadateľ disponuje účtovnou 
závierkou, ktorej údaje vstupujú do výpočtu príslušných ekonomických ukazovateľov. 

Zdôvodnenie: Zosúladenie so zmenou vykonanou v texte výzvy. 

 

▪ V prílohe č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP - v Inštrukcii k vyplneniu ŽoNFP sa časť 4. Komunikácia vo 
veci žiadosti sa upravuje takto: 

o pôvodné znenie: 
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Kontaktné údaje a adresa na komunikáciu vo veci žiadosti a doručovanie písomností.  
Žiadateľ uvedie jednu alebo viac osôb, ktorým budú doručované písomnosti a informácie v konaní o 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo „ŽoNFP“) 
a uvedie adresu, na ktorú majú byť doručované písomnosti.  
V prípade, ak adresa podľa predošlej vety bude odlišná od adresy žiadateľa uvedenej v časti 1 
žiadosti, je žiadateľ povinný doložiť splnomocnenie pre osobu uvedenú v tejto časti na doručovanie 
písomností, prípadne na celé konanie o žiadosti v zmysle § 25 ods. 5 Správneho poriadku, inak sa 
komunikácia vo veci žiadosti a doručovanie písomností uskutoční výhradne prostredníctvom adresy 
žiadateľa uvedenej v časti 1 žiadosti. 
Ak je v tejto časti uvedených viac osôb, písomnosti sa doručujú v poradí: 
1. splnomocnencovi, ak existuje výslovné splnomocnenie na preberanie zásielok, prípadne výslovné 
splnomocnenie na celé konanie o žiadosti; 
2. žiadateľovi o NFP na jeho adresu, k rukám fyzickej osoby, ktorá je zamestnancom povereným na 
prijímanie písomností; 

3. žiadateľovi o NFP na jeho adresu, konkrétne osobe, ktorá je oprávnená konať za žiadateľa ako 
štatutárny orgán alebo jeho člen.“ 

o navrhované znenie: 

Kontaktné údaje a adresa na komunikáciu vo veci žiadosti a doručovanie písomností.  

Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ bude doručovať žiadateľovi dôležité písomnosti (napr. 
výzvu na vyjadrenie sa k pochybnostiam o splnení podmienok doručenia ŽoNFP, výzvu na doplnenie 
ŽoNFP, rozhodnutia o ŽoNFP a pod.) do vlastných rúk prostredníctvom elektronickej schránky 
adresáta na doručovanie písomností, ako aj vzhľadom na počítanie lehôt od doručenia jednotlivých 
dokumentov, žiadateľ uvedie v tejto časti identifikačné údaje výlučne jednej osoby (žiadateľ uvedie 
meno a priezvisko, adresu, e-mail a tel. kontakt), ktorej budú doručované písomnosti a informácie v 
konaní o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo 
„ŽoNFP“). 

Osobe identifikovanej v tejto časti (meno a priezvisko, e-mail a tel. kontakt), budú dôležité písomnosti 
(výzva na vyjadrenie sa k pochybnostiam o splnení podmienok doručenia ŽoNFP, výzva na 
doplnenie ŽoNFP, rozhodnutie o ŽoNFP a pod.) doručované do vlastných rúk prostredníctvom 
elektronickej schránky adresáta na doručovania písomností (t.j. do elektronickej schránky tejto 
osoby) výlučne v prípade, ak táto osoba bude žiadateľom splnomocnená na doručovanie písomností 
v rámci konania o ŽoNFP, prípadne na celé konanie o ŽoNFP v zmysle § 25 ods. 5 Správneho 
poriadku (splnomocnenie predložené v rámci prílohy č. 1 ŽoNFP). Tejto osobe budú zároveň na e-
mailovú adresu zasielané aj informačné e-maily  (napr. informácia o zaslaní výzvy na doplnenie 
ŽoNFP). 

Osobe identifikovanej v tejto časti (meno a priezvisko, e-mail a tel. kontakt), ktorá nebude žiadateľom 
splnomocnená na doručovanie písomností v rámci konania o ŽoNFP, prípadne na celé konanie o 
ŽoNFP v zmysle § 25 ods. 5 Správneho poriadku, bude poskytovateľ zasielať iba informačné e-maily 
(napr. informácia o zaslaní výzvy na doplnenie ŽoNFP). Dôležité písomnosti (výzva na vyjadrenie sa 
k pochybnostiam o splnení podmienok doručenia ŽoNFP, výzva na doplnenie ŽoNFP, rozhodnutie 
o ŽoNFP a pod.) bude v takom prípade poskytovateľ doručovať do elektronickej schránky žiadateľa. 

Zdôvodnenie: Zosúladenie so spôsobom doručovania písomností žiadateľovi. 

 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza: 

- text výzvy, 

- formulár povinnej prílohy ŽoNFP - Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 
výzvy - Formulár ŽoNFP 

- formulár povinnej prílohy ŽoNFP č. 4 - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa, ktorá je 
súčasťou prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP 

- príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa. 

Všetky zmenou dotknuté dokumenty výzvy sú zverejnené v úplnom znení vo forme so sledovaním 
vykonaných zmien na webovom sídle www.opvai.sk. 

http://www.opvai.sk/
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ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 09. 03. 2021.  

Zmeny vykonané usmernením č. 1 sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci výzvy po 
nadobudnutí účinnosti usmernenia č. 1, ako aj na všetky ŽoNFP predložené ku dňu nadobudnutia 
účinnosti usmernenia č. 1. 

Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi pred nadobudnutím účinnosti Usmernenia č. 1, budú 
vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto Usmernením, resp. 
na potvrdenie, že zmeny vykonané usmernením č. 1 nemajú na predloženú ŽoNFP žiadny vplyv. 


